Kirkehilsen til
Kauslunde og
Gamborg sogne
Efterår 2019

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.
Alex Garff

September

Bag vingefjer og løvfald
og det, der gik i skår
er løftet om
en evighed
i hvert et skridt, vi går.
Lisbeth Smedegaard Andersen

Oktober
Dagen bliver så kort ved Allehelgen
træet mister snart sit sidste løv,
kulden kommer, også vi må fryse,
når vort liv bliver aske, tab og støv.
Håbet liver op ved Allehelgen,
asketræets grene sætter knop,
evighedens morgensange klinger,
Kristus lever, mørket lyser op.

November

Holger Lissner

Nyt fra
Gamborg menighedsråd
Sommeren har været stille – i alt fald for
menighedsrådet i Gamborg. Sidste møde
var sidst i maj og her blev budgettet for 2020
lavet med de ønsker vi har for det kommende
år. Budgettet skal som vanlig godkendes af
provstiet og i skrivende stund er mødet med
provstiet ikke afholdt.
Vores 2 malerier er igen på plads i kirken.
Helt utroligt hvad en rensning kan gøre og
gratis var det jo heller ikke. Det er rart at få
billederne på plads, hvor de hører til.

Nyt fra
Kauslunde menighedsråd

I forbindelse med kirkesyn både i 2018 og
2019 blev vi enige om en del malerarbejde,
der trængte til vedligeholdelse og vi har haft
maleren på besøg i en periode, hvor bl.a.
kirkens vinduer, både udvendig og indvendig
blev repareret og malet. Herudover blev de
øvrige steder, hvor der var afskalling mm
malet. Også vore havebænke og port ved
graverhuset fik en opfriskning. Alt pynter og
det er med til at friste de mange vandrende
på Lillebæltsstien til at kigge ind på kirkegården og i vores kirke, når de enten starter eller
slutter deres tur ved kirken. Vi har også den
glæde at se flere grupper gå samlet ind i kirken og nogle ønsker også gerne, hvis vi vil
fortælle lidt om kirken. Godt der blev installeret automatisk dørlås, således kirken altid
er åben mellem 08.00 og 16.00.

Herhen over sommeren er der desværre
sket det, at en af vores faste medhjælpere er
blevet syg over længere tid. Derfor kan man
møde nye folk på kirkegården. Vi håber, at vi
inden længe er tilbage til normale tilstande
igen. Vi har været nødt til at hyre et lokalt
firma med erfaring indenfor området til
erstatning, så ikke planterne helt overtager
kirkegården.
Søndag den 8. september bliver starten på
den nye skov i Kauslunde.
Et længere forløb med aftaler og møder vil
kulminere denne dag. Alle jeg har talt med
ser positivt på dette tiltag. Vi håber at en stor
del af sognets beboere og andre interesserede vil deltage i plantningen af den nye skov.

Alle er velkomne i vores kirke og på kirkegården og vi fra menighedsrådet er stolte af
begge dele.

Menighedsrådet har her i foråret søgt Middelfart kommunes landdistriktspulje om et
beløb til støtte for skovplantningen. Til vores
store overraskelse fik vi næsten halvdelen
af det beløb, der var i puljen. 300.000 kr.
Pengene skal blandt andet bruges til indhegning og låger. De nyplantede træer er
meget sårbare de første 3 år og skal derfor
beskyttes mod dyr. Et problem vi jo er alt for
godt bekendt med på kirkegården.
Finn Klerens
Formand

At gå en tur på kirkegården og se hvor pænt
den bliver holdt, komme ind i kirken til en
ganske “almindelig” tidlig gudstjeneste og så
blive mødt af det dejligste smil fra graverpigen i våbenhuset, en glad godmorgenhilsen
fra kirkesangeren, der er klar med salmebogen og kort tid efter sætter organisten sine
fine toner i gang. Mens vi sidder og nyder
dette, ser vi så at kirkens bænke er pyntet
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Præstens hjørne

med roser - igen på en hel “almindelig” morgen, – ja så bliver man endnu mere glad for
at starte søndagen i kirken og høre en hel
“almindelig” god prædiken fra præsten.

At lære Fadervor – det synes jeg er enormt vigtigt! Og derfor er det noget af det både de store
og de små konfirmander får lært, mens de går til
præst eller er minikonfirmander.

Menighedsrådet og personale har været på
den årlige studietur. Her var vi på besøg på
Ribe Ny Kirkegård for at blive inspireret til
at tænke nyt og anderledes. Her havde kirkegården påbegyndt en udvikling, hvor den
ikke kun rummede gravsteder men også
muligheder for kunst, fortællergynger, hvor
man kan finde ro til fordybelse, og så er
naturen også tænkt ind i form af bistader
og insekthoteller. God inspiration for begge
menighedsråd – og ikke at forglemme, der
var også plads til det sociale og gode snakke
mellem menighedsrådene.

Vi får Fadervor i gave, når vi bliver døbt – og har
den med os livet igennem. Men det er vigtigt at
ordene bliver kendt, at vi hører dem og gør dem
til vore egne. Nogle vi altid kan vende tilbage til.
Uanset, hvor meget vi måske lige forstår af betydningen – men at kunne indlede med Fader vor
– det understreger forholdet mellem Gud og os.
Et tillidsforhold, og noget der er trygt at hvile i.
Fadervor skaber også fællesskab og samhørighed.
Jeg bliver glad i hjertet, når jeg til en dåb står ved
døbefonten og små og store beder med på Fadervor. Her er noget vi er fælles om. Noget vi tager
med os ud i hverdagslivet.

Fællesgudstjenesten 2. Pinsedag foregik ved
Middelfart Kirke i år og det i et voldsomt regnvejr, så gudstjenesten blev flyttet inden døre
kort tid efter start. Der blev budt på musikalsk
indslag med sækkepibemusik og efter gudstjenesten var pølsevognen klar med “hotter”.
Til næste år har vi fornøjelsen i Gamborg. Det
ser vi frem til i forhåbentlig godt vejr.
Fortsat god sensommer.
Gamborg Menighedsråd
Ellen Rasmussen, sekretær

Eller ved en vielse, hvor brudeparret selv lægger
stemme til Fadervor – det giver deres ægteskab
en ekstra dimension. Ikke nogen garanti – men
en påmindelse om, at de står ikke alene med opgaven at få ægteskabet til at lykkes. Gud går med.
Eller ved begravelsen, hvor alle rundt om kisten
er med til at betro deres kære i Guds hånd.
At lære Fadervor og give den bøn videre er virkelig en af de opgaver, jeg prioriterer højt.
Venlig hilsen Jette Holm Rosendal, sognepræst

Syng dansk

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Kauslunde
kirke. En hyggelig og musikalsk aften, hvor vi
synger sange og salmer fra den danske sangskat. Og slutter med kaffe og kage.

Kirkekoncert i Kauslunde

Minikonfirmand

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 kommer Kåre
Norge i kirken og spiller. Han kan i år fejre 30
– års jubilæum, og dette fejres med en turne
rundt i landet. Der er fri entre.

Igen i år er der mulighed for at blive minikonfirmand for elever på 3. klassetrin. Det begynder i
uge 43 og afsluttes med en familiegudstjeneste
med krybbespil i begyndelsen af december.
Mere info hos sognepræst Jette Holm Rosendal.

Velkommen til en stemningsfuld aften
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Den nye sæson har som overskrift
Troens veje

Velkommen til præst-gudstjeneste
Søndag den 29. september kl. 10.15 indledes
årets konfirmandundervisning. At gå i kirke er en
del af det at gå til præst, og efter gudstjenesten
denne dag vil jeg fortælle lidt om tiden til præst,
og der er mulighed for at hilse på kirkens personale og en repræsentant fra menighedsrådet vil
også fortælle lidt.
Den ordinære undervisning begynder i uge 43,
tirsdag og torsdag. Enhver er naturligvis velkommen til gudstjeneste – også selv om man ikke
skal til at gå til præst.

Lørdag den 5. oktober kl. 9.00-12.00
Hans Kjeldsen, astrofysiker og professor:
Hvordan tro med den viden, vi har?
Middelfart Sognegård, Algade 7.

Skovrejsning

Søndag den 8. september er naturens dag
– men det er også den dag, hvor Kauslunde
kirkes Folkeskov bliver sat i værk. De første
træer plantes efter gudstjenesten i Kauslunde kirke. Præstemarken, hvor der denne
sommer er vokset masser af korn, det bliver
høstet, og nye træer bliver plantet.

Lørdag den 9. november kl. 9.00-12.00
Mikkel Wold, sognepræst og lektor i sjælesorg: Vi kan ændre verden, hvis vi vil.
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22.
Se mere udførlig omtale på
www.kirkehøjkole.dk om tilmelding, pris mm.
Velkommen til den nye sæson.

Høstgudstjenester

I Gamborg kirke den 15. september og
Kauslunde kirke den 22. september.

Sogneeftermiddag

Høsten er vigtig for os alle. – Uanset om vi har et
lille højbed, en stor frugthave eller mægtige marker – så glæder vi os over udbyttet, som vi kan
høste. Og med glæden over høsten også en taknemmelighed for, at det igen i år er spiret, vokset
og givet udbytte. Til begge gudstjenester er man
velkommen til at medbringe lidt af havens overflod. Det lægges på et bord i kirken og minder os
under gudstjenesten om, at alle gode gaver, de
kommer oven ned. Efter begge gudstjenester
inviteres til en let kirkefrokost, i Gamborg i forsamlingshuset og i Kauslunde i kirkens Sakristi.

I samarbejde med torsdagsklubben arrangerer menighedsrådet en eftermiddag den 17.
oktober kl. 14.00 i Gamborg forsamlingshus.

Indsamlinger
September Kauslunde: Danmission
Høstoffer Gamborg: Folkekirkens
Nødhjælp og Kirkens korshær
November Sct. Nicolai tjenesten Odense
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Kauslunde – Gamborg
Pastorat
Kirkerne er åbne, når der er
personale på kirkegården.
www.kauslundekirke.dk
www.gamborgkirke.dk
Mød os på facebook

Kauslunde kirke
Kauslundevej 28, Kauslunde
5500 Middelfart

Gamborg kirke
Borrevej 5, Gamborg
5500 Middelfart

Graver
Anita Seiling
Tlf. 64 40 36 94
Mobil 21 29 80 74
E-mail: Kauslunde-kg@mail.dk
Fri mandag.

Graver
Tlf. 64 40 38 18
E-mail: kirk_en@live.dk

Formand
Mød os på Instagram:
kauslunde_gamborg_kirker Finn Klerens
Kauslundevej 91
Kbf. sognepræst
5500 Middelfart
Jette Holm Rosendal
Mobil 22 22 22 77
Kauslundevej 51,
E-mail: finn@klerens.dk
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 31 21
Kasserer
Mobil 81 92 75 23
Gerda Enevoldsen
E-mail: jela@km.dk
Stationsvej 35, 2. tv
Fri mandag.
5500 Middelfart
Tlf. 28 29 23 62
Organist
E-mail: gerdaenevoldsen@
Johanne Riis Diemer
5500-11-12-13.dk
H.P. Johansensvej 13
5500 Middelfart
Kirkeværge
Tlf. 22 11 18 65
Harry Schweer
Fri mandag
Havelodden 19
5500 Middelfart
Kirkesanger
Tlf. 31 75 91 06
Margit Anderson
Skovkrogen 17
E-mail til Kauslunde
5560 Aarup
menighedsråd: 7824@sogn.dk
Tlf. 40 59 08 40
Fri mandag

Formand
Finn Tønnesen
Gamborgvej 36
5500 Middelfart
Tlf. 20 58 10 90
E-mail:
lisbeth@finntonnesen.dk
Kasserer
Jens Jørgensen
Nymarkvej 5
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 35 30
E-mail:
Nymarkvej5@gmail.com
Kirkeværge
Dorte Berg
Østerbyvej 3
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 35 42
E-mail til Gamborg
Menighedsråd: 7838@sogn.dk

Kirkebladet udgives af Kauslunde og Gamborg menighedsråd.

Foto: Lars Rønnow Larsen
5

Kauslunde kirke

Dato
1. september
11. s. e. trin

10.15
Efterfølgende skovrejsning

19.00 Hanne Drejer

8. september
12. s. e. trin
15. september
13. s. e. trin

10.15
Høstgudstjeneste

22. september
14. s. e. trin

10.15
Konf. intro

29. september
15. s. e. trin

10.15
Høstgudstjeneste

6. oktober
16. s. e. trin
9.00 Bente Luise Toft

10.15

13. oktober
17. s. e. trin
20. oktober
18. s. e. trin

10.15

19.00
Spil dansk

23. oktober

10.30
Lørdagsdåb

26. oktober

10.15

27. oktober
19. s. e. trin

16.00

3. november
Alle helgens aften

10.15

10. november
21. s. e. trin
17. november
22. s. e. trin

10.15

19.00

19.00 Jes Rønn Hansen

24. november
Sidste s. i kirkeåret
1. december
1. søndag i advent

17.00
Minikonfirmandafslutning

Gamborg kirke

10.15

4. december
8. december
2. søndag i advent

10.15

Til alle gudstjenester og arrangementer er der gratis kirkebil, der, indtil aftenen før,
bestilles ved at ringe til Middelfart Taxa tlf. 64 41 40 55
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